2012.
augusztus

A városlakók érdekében. Az önkormányzat féléves tevékenységéről és az elért eredményekről számolt be a legutóbbi, júniusi közmeghallgatáson Rogán László, polgármester.
10-13. oldal

Szeptemberben kezdődik. Műszaki probléma és új, költséghatékony megoldások kidolgozása miatt
késik az Egészségház építése Budakalászon.
6. oldal

Esélyünk van a sikerre! A londoni
olimpián a Budakalászon élő Kovács
Katalinnak is szurkolhatnak a városlakók. A világ és Európa bajnok kajakos lapunk olvasóinak is üzent.
20. oldal

Felújítják
a Kálvária
keresztjeit
fotó: Kukucska István

A tartalomból

Budakalászi
Hírmondó

Budakalászon
(az MO-tól, a szentendrei HÉV-től 5 percre)

Jó állapotú üzlet,
iroda helyiségek,
forgalmas üzletsoron kiadók.
(25 000-50 000 Ft
+Áfa/hó)
06 20/530-88-67

Érszűkület

gyógyítása teljes érrendszer tisztítása kardiológus vezetésével.

Bp., III. ker. Szépvölgyi úti HÉV-megállónál.
tel.: 06-1-220-4641
06-20-349-4247

Megvételre keresek régi szocialista motorkerékpárokat, alkatrészeket,
ezekhez leírásokat, (Pannónia, MZ, ETZ, Simson, stb...). 1950 előtti kerékpárokat, ezekhez
alkatrészeket, leírásokat, megegyezés szerinti áron! 06309509383,
E-mail: csekabau@invitel.hu
ELADÓ 3,5 m3 hasított TŰZIFA szállítással együtt, Budapest
egész területe, és 60 km vonzáskörzetében. Tölgy-Bükk:
46 000,- Akác: 52 000,- Tel: 06309329095

Hirdessen a Budakalászi Hírmondóban!
06 26/303-287 - hirmondo.budakalasz@gmail.com
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Felhasználói
tájékoztató
Értesítjük a Tisztelt Felhasználóinkat,
hogy 2012. augusztus 1-je után a
DMRV Zrt. (VÍZMŰ) Call-Center telefonos ügyfélszolgálatának munkarendje megváltozik. Telefonos ügyfélszolgálat (Call-Center) elérhetősége: 06-27-511-511, 06-40-88-11-88
Szolgáltatásunkkal (számlázással) kapcsolatos ügyintézés:
Hétfő:
8.00 - 20.00-ig
Kedd-Csütörtök:
8.30 - 15.00-ig
Péntek:
8.30 - 13.30-ig
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
törvény módosításának megfelelően az ügyfélszolgálathoz beérkező
valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat
és a felhasználó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel
rögzítjük. A hangfelvételt egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig
megőrizzük, és a felhasználó részére, kérésére díjmentesen rendelkezésre
kell bocsátani. Az egyedi azonosítószámról a felhasználót az ügyintézés
kezdetekor tájékoztatjuk.
Tájékoztatjuk továbbá arról, hogy az eddig megszokott telefonszámokon érdemi ügyintézésre munkatársainknak nincs
lehetősége. Törvényi kötelezettségeinknek eleget téve ügyintézéssel kapcsolatosan kérjük, hívja a 27/511-511-es vagy a
06/40-88-11-88-as telefonszámot.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük.
DMRV Zrt.

www.budakalasz.hu

Budakalászi
Hírmondó

fotó: Tokodi Gábor

Nyári feladatok, őszi tervek

“Az idei esztendőt az orvosi rendelő építésének szenteljük...”
– A nyári időszakban csak indokolt
esetekben ül össze a képviselő-testület. De az élet nem állt meg a városban. Elkészült például a felújított József Attila utca, a körforgalom, és a postánál a lámpás kereszteződés. Hogyan vizsgázik ez a
megújított útszakasz?
– Valóban elindult a normál forgalom, de
az igazi teszt majd ősszel lesz, amikor elkezdődik az iskola. Szeptembertől nagyobb forgalomra számítunk. Kisebb-nagyobb döccenők voltak az átadás után.
Ellopták a levendulák egy részét, amit pótolni kellett, és több rossz helyen lévő
táblát is áthelyeztek. Felszereltek két
kamerát a posta előtti csomópontban,
ami figyeli és számolja a forgalmat, és
hogyha úgy látja a rendszer, hogy a gyalogosoknak például túl sokat kell várni,
akkor állítanak a lámpák ritmusán. Én azt
látom, hogy megszokták az emberek,
kaptunk azonban észrevételeket is, amit
jeleztünk már a közútkezelő felé. Például
hogy a kiemelt forgalomterelő szigetek
széleire kerüljön valamilyen fényvisszaverő anyag, ami este is könnyebben
észrevehetővé teszi. Ha valaki betartja a
sebességhatárokat, annak így sem okoz
problémát.
– A József Attila utca felújításánál a
járdát tönkretették, és már korábban is jelezte az önkormányzat,
hogy ennek felújítását szeretné elvégeztetni a kivitelezővel. Sikerült-e
előrelépni az ügyben?

www.budakalasz.hu

– Újra
Ú jeleztük, hogy mi az álláspontunk
a kérdésben. Ha máshogy nem, akkor jövőre betervezzük a felújítást a költségvetésünkbe, és az állammal vagy a közútkezelővel kifizettetjük ennek a költségét. Valószínűleg idén így fogunk már nekimenni a télnek, bár még bízom benne, hogy
szeptembertől történhetnek változások.
– Saját útjait is igyekszik jobbá tenni
az önkormányzat, melyik területeken zajlott és zajlik jelenleg is
munka?
– Az idei esztendőt az orvosi rendelő építésének szenteljük, és az anyagi forrásainkat erre csoportosítottuk át. De azért
a legfontosabb útfelújításokat sem hanyagoltuk el, mint ahogy kisebb, a lakosság
életét megkönnyítő beruházásokat is végeztünk. A Bimbó utcában építettünk
egy szikkasztót, mert ennek hiánya évek
óta gondot okozott. Most a Lehel-, majd
a Hegyalja utcát fogjuk mart aszfaltos
technológiával javítani. A Berdó lakói is
szeretnének jobb utakat, de ott addig
nem tudunk maradandó munkát végezni, amíg nem készül el a csatornázás.
Kértünk vízjogi engedélyt, és úgy tűnik,
hamarosan meg is kapjuk – így augusztusban el tudnánk kezdeni a csatornázási pályázat folyamatát. Idén tehát lassabb ütemben zajlanak az útfelújítások, de
a Bem utcát például sikerült rendbe tenni.
– Mindenki árgus szemekkel figyeli
az egészségház építésének alakulását is. A tervek szerint halad a
projekt?

– Csúsztunk sajnos három hónapot, de
ennek oka a spórolás. Múlt héten ment
ki a pályázati felhívás, meghívásos közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk.
Most várjuk a meghívott cégek ajánlatait.
Az alapozást szeretnénk olcsóbbá tenni.
Rendkívül költséges alapozást írt elő a
tervező, mondván, hogy valamikor a patak a tervezett rendelő helyén folyt, ezért
mintegy 140 pillért kellett volna levernünk a talajba nyolc méter mélyen és
közel egy méter széles átmérőben. Kértünk másik szakvéleményt is, kerestünk
másféle technikai megoldásokat, így
vélhetően mintegy három millió forintot
tudunk megtakarítani. A csúszást egyeztettük az orvosokkal is, akik még örülnek
is, hogy nem télen kell a bizonytalan
időjárási viszonyok között költözniük. A
befejezés végső határidejét tavaszra
helyeztük át. A pályázók augusztus 5-éig
nyújthatják be ajánlataikat az önkormányzathoz, a döntés után optimális
esetben augusztus legvégén tudunk szerződést kötni a kivitelezővel. A tervek szerint idén a ház mindenképpen tető alatt
lesz, 70-75 százalékos készültségi fokra szeretnénk eljutni vele. Aztán meglátjuk,
hogy milyen lesz a tél, lehet-e belső munkákat végezni majd. Az egészségház elkészülésének végső határideje április 30-a.
– Nyáron sokszor problémát jelentenek a strandolók az Omszk-tónál
és a Luppa tavaknál is. Pedig mindenki tudja, hogy tilos a fürdés! Ellenőrzés is zajlott már, a rendőrség
ígérete szerint lesz is még idén.
– Az országos médiában is kapott publicitást idén, hogy tilos a fürdés a bányatavakban. A rendőrség is volt kint ellenőrizni, bírságot is kiszabtak többekre. Természetesen nem azért, hogy a pihenést
megzavarják, hanem hogy a tiltott helyen
fürdőzőket a szabályok betartására
serkentsék. Ahogy a rendőrkapitány úr
is fogalmazott: mindenkit visszavárnak
este otthon, aki kijött a tóra pihenni. Hektikus a tó, olyan a vize, a hőfoka, a mélysége, ami tényleg veszélyes lehet. Az önkormányzat még nem jelölt ki fürdési területet az Omszk-tónál, ugyanis még nincsenek meg a feltételek ehhez, ezért tiltjuk a fürdőzést. (folytatás a következő oldalon)
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Plusz források biztosítják a Kálvária
dombi feltárás folytatását
Dr. Krepárt Tamás alpolgármesterrel beszélgettünk

– Több mint fél éve tart a feltárás a
Kálvária dombon. Miért döntött úgy
az önkormányzat, hogy egy a hetvenes években már feltárt területhez
most újra hozzányúlnak, és újra ásatásokat kezdenek?
– Ez egy érdekes történet. A közelben lakik
a feltárást vezető régész, dr. Tomka Gábor.
Szinte szomszédok vagyunk, így esti kutya
sétáltatás közben többször beszélgettünk a
településről, a középkori történelemről illetve arról, hogy ezen a területen a hetvenes
években Tettamanti Sarolta feltárásokat
végzett. Gábor említette, hogy esetleg érdemes lenne egy kisebb feltárást végezni,
hogy megnézzük, egyáltalán mi található a
dombon. Kértünk egy árajánlatot, és úgy
döntöttünk, hogy elkezdjük a feltárást. Szinte ezzel egy időben Kátai Ferenc is jelentkezet. Ő is a kezdetektől aktívan részt vesz
tanácsaival, és az eddigi tapasztalataival segíti Gábor munkáját. Elég hamar ki is derült,
hogy itt nemcsak egy kis kápolna rom vagy
egy kis épület található, hanem egy elég
nagyméretű Árpád kori templom. Jelenleg,
ha most valaki megtekinti eléggé jelentős
részek kerültek feltárásra.
– Hogyan tudta az önkormányzat az
ásatás anyagi hátterét biztosítani.
– A képviselők nagyon pozitívan álltak a
kérdéshez. Nyilvánvaló, hogy nem két fillérbe kerül, de honfoglalás kor utáni történelmünknek a legrégibb és ennél fogva az
egyik legjelentősebb emléke. Központi elhelyezkedésénél fogva meghatározhatja a
város arculatát.
– Korábban Dr. Tomka Gábor elmondta, hogy a régészek még körülbelül egy hónaFelújítják a Kálvária keresztjeit pig fognak dolAz őszi feltárási munkák során már kiderült, hogy a korábban gozni a területen,
feltételezett kis vagy közepes méretű épülettel szemben, egy közel ezt követően pe11 méter széles és mintegy 23 méter hosszú templom állt a Kál- dig az önkorvária dombon. Az épület romjai a Kálvária keresztjei alá is benyúl- mányzatra vár a
nak, ezért a katolikus egyház, a régészek és az önkormányzat nagyobb munka,
közösen úgy döntöttek, hogy a spirituális emlékművet ideiglene- a leletek konzersen elmozdítják a helyéről. Az feltárás július végére elérte a válása, a régékeresztek vonalát, ezért szükségessé vált a kiemelésük. Az ásatászeti park kialakísok befejezését követően, a várost jelképező keresztek felújított
tása.
állapotban jövő tavasszal kerülnek vissza a Kálvária dombra.
Hogyan tud erre
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fotó: Raczko Tímea

Annyi engedményt adtak a rendőrök,
hogy aki a parttól egy méterre csak áll a
vízben, hogy hűtse magát, azt nem büntették meg. A hátsó tavakra ugyanígy vonatkozik a tilalom. Több rendszabályt
próbáltunk életbe léptetni, behajtási tilalmakat, mert egyszerűen akkora a tófelület az Omszk-tóhoz képest, hogy teljesen ellenőrizhetetlen lenne a helyzet. Az
alapvető szociális helyiségek is hiányoznak itt, nem úgy, mint az Omszk-tó esetében – ott ugyanis nyitva van az illemhely, működik öltöző, árnyas részek vannak szemetesekkel. Több mint negyven
gyűjtőedényt helyeztünk ki tavaly.
Többször is elmondtuk már, hogy szeretnénk komolyabban is foglalkozni az
Omszk-tóval és környékével, és ha
anyagi lehetőségeink lehetővé teszik, fejleszteni fogjuk a területet. Szeretnénk
bekeríteni, felújítani, plázst kialakítani,
visszaadni a budakalásziaknak a tavat. A
nyáron itt pihenők nagy része ugyanis
nem is helyi, mégis sok költséget okoznak nekünk.
A nyár vége egyre vészesebben közelít,
és már az iskolaidőszakra is gondolni
kell. Idén lesz az első olyan esztendő,
amikor az általános iskolákban nem
kettő, hanem három-három első osztály
indul majd.
Mindkét iskola igazgatója beterjesztette a
képviselő-testület elé, hogy három első
osztály indítására van szükség. Ehhez
pedig a feltételeket is biztosítani kell. Osztálytermek felújítására és berendezések
vásárlására van szükség. Pénzt kellett
átcsoportosítanunk, hogy a termeket
gyönyörűen berendezve tudjuk majd fogadni a gyerekeket szeptemberben. Két
állást is meghirdettek az intézmények,
több mint ötvenen jelentkeztek rá. Nagyon
kevés az olyan település, mint Budakalász,
ahol a népesség száma növekszik.

anyagi forrást teremteni az önkormányzat?
– Tervek már készültek a rekonstrukcióhoz.
A katolikus egyház ezeket a terveket mind
a két templomban bemutatta, pozitívak a
visszajelzések. Ez természetesen jelentős
forrásokat igényel. A jelenlegi költségvetésben ötmillió forintot biztosítottunk erre a
célra. Örömmel jelenthetem be, hogy a
Nemzeti Kulturális Alapból további kétmillió forint támogatást nyert az önkormányzat. Talán nemcsak helyi szinten fontos, hanem az állam is támogatandónak ítéli
ezt. A legújabb fejlemények az ügyben,
hogy a polgármester úr megkezdett egy tárgyalássorozatot egy multinacionális céggel
és szóbeli ígéretünk van arra, hogy az eddig
ráfordított illetve a költségvetésben biztosított összeggel azonos mértékű, vagy azt
meghaladó összegű támogatást tudunk
majd elnyerni. ennek a jó része a helyreállítási munkálatokra menne el.
– Mit lehet tudni a látványtervekről?
Ki készítette ezeket a terveket?
– Az elképzelések olyan szempontból kezdetlegesek, hogy még mi sem tudjuk pontosan, mennyi lesz a kitermelendő kőmennyiség, további egyeztetéseket, esetleg
engedélyeket igényel, hogy a feltárt falakat
milyen magasságig pótolhatjuk. Szóba került az is, hogy a tornyot megmagasítjuk, és
esetleg ott egy kilátót alakítunk ki, amiről
mind a romterületre mind a városra le lehet
tekinteni. Nyilvánvaló, hogy a terveket majd
az anyagi lehetőségeinkhez mérten tudjuk
megvalósítani.
R.T.

www.budakalasz.hu
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Kutassuk együtt múltunkat!
Kedves Budakalásziak!
Izgalmas események zajlanak városunkban. A múlt évben indult régészeti feltárás a Kálvária dombon, ahol
egy középkori templom romjaira bukkantak a szakemberek.
Kiderült, hogy a korábban feltételezett kis vagy közepes méretű épülettel szemben, egy nagyméretű, közel 11
méter széles és mintegy 23 méter
hosszú templom állt a helyszínen.
A 2011. őszén elkezdett feltárás júniusban folytatódott. Úgy gondoltuk,
hogy az országban példátlan ásatáson egyedülálló lehetőséget biztosítunk Budakalász érdeklődő lakossága számára, hogy bekapcsolódhasson az izgalmas munkálatokba.
Ha érdekli Budakalász múltja, ha
kedvet érez a régészethez, ha szívesen
végezne városunk javára társadalmi
munkát is, jöjjön és legyen részese Ön
is a történelmi feltárásnak!
A középkori romokat előásva múltunkkal találkozhatunk és ez örök élményt jelenthet számunkra!

A feltárás közönség számára
meghirdetett napja:
2012. augusztus 25., 9-17 óráig.
Az ásatáson, a betemetett épület
romjainak kibontása történik, tehát valódi fizikai munka végzésében kérjük
segítségüket. (Kérjük, hogy szerszámot,
ásót vagy lapátot is hozzon majd magával!)
A munkálatokat Dr. Tomka Gábor régész irányítja.
Amennyiben csatlakozik programunkhoz, kérjük jelentkezzen az alábbi
Jelentkezési ív kitöltésével. A jelentkezéseket a kovacs.andrea@budakalasz.hu
e-mail címre, vagy a Polgármesteri Hivatal címére (Budakalász, Petőfi tér 1.)
kérjük visszaküldeni!

A Jelentkezési ív honlapunkon
(www.budakalasz.hu) és Facebook
oldalunkon (http://www.facebook.
com/Budakalasz) is letölthető.
A jelentkezéseket az érdeklődés
függvényében, érkezési sorrendben
tudjuk elfogadni. A részvételi szándék
elfogadását augusztus 21-ig visszaigazoljuk. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Budakalász, 2012. július 27.

Rogán László
Budakalász polgármestere

Jelen
ntkezéssi Ív
B
Budaka
alász K
Kálvária
a domb
b - régéészeti feltárás
f
s
Közön
nség na
apjára
Név: ..................................................................................................................................................

Cím: ............................................................. ..................................................................................

Születési iidĘ: ............................................... ...................................................... ..........................

Telefonszáám: ............................................... ...................................................................................

E-mail cím
m: ......................................................................................................................................

Munkahelly vagy iskoola: ............................. ...................................................................................

Iskolai véggzettség: ..........................................................................................................................

A Kálvárii domb régéészeti feltárrásának 20012. auguszztus 25-i közönségnapjján milyen
idĘtartam
mban vállalk
kozik progrramunkra?? (Kérjük jelölje az Önnek
Ö
megffelelĘ idĘtartamot!
Több jelöllés is lehetsséges!)
9-11 óráig

11-13 órááig

13
3-15 óráig

15-17 óráig

Dátum: .............................................................................................................................................

Dolgoznak a régészek

www.budakalasz.hu

Aláírás: ................................................................................................................................................
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Szeptemberben elkezdődhet az

Egészségház építése

A hajdani orvosi rendelő mellett, a Klisovác utcában járva bizonyára
sokunkban megfogalmazódott a kérdés, hogy vajon miért áll az
Egészségház-beruházás. A kérdéssel felkerestük az önkormányzat műszaki irodáját, ahol Homor István tájékoztatott arról, hogy egy nem tervezett műszaki probléma elhárítása és a költséghatékony megoldások
kidolgozása okozza az építkezés későbbi kezdését.
Az önkormányzat eredeti szándéka
szerint az építés valóban korábban
májusban kezdődött volna. A költözés
és orvosi rendelő bontása még a terveknek megfelelően februárban megtörtént. Ezt követően, kerülhetett csak
sor a talajtechnikai vizsgálatra. A kivitelezési tervek bekéréséhez és a megfelelő alapozáshoz szükséges vizsgálat
azonban egy olyan alapozási alternatívát javasolt, amely nem fért volna bele a költségvetésbe, ezért egy új alapozási tervet kellett készíttetni. Az új, kedvezőbb költségű koncepció alapján
már kiírható volt a pályázat az épület
teljes kivitelezésre.
Az önkormányzat ezt követően még
június hónapban meghirdette a kivitelezést. A közbeszerzési eljárás azonban meghiúsult, mivel a pályázók a
megadott kivitelezési összköltséget
meghaladóan vállalták volna a munkát. Az önkormányzat így új hirdetés
kiírására kényszerült, a műszaki tartalom minimális csökkentésével. (Elmarad például a napkollektor kiépítése,
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csak a fogadási lehetőség lesz kialakítva.) Ez alkalommal meghívásos tender
formájában olyan cégeket kerestek meg,
amelyek hasonló méretű és funkciójú
épületek tekintetében nívódíjas referenciákkal rendelkeznek. Az új pályázat így
minden bizonnyal eredményes lesz
majd. Az aktuális időzítés szerint a
kivitelezési tervek beadási határideje

augusztus 2. Az eredményhirdetés és
a testületi jóváhagyás pedig augusztus
10 körül várható.
A szerződéskötést követően szeptember elején kezdődhet majd el a helyszíni munka. A beruházási iroda tájékoztatása alapján az építkezés befejezése és az átadás így 2013. áprilisában várható, ami kedvező tél esetén korábban is lehetséges. A tavaszi
elkészülés kedvező is lehet, abból a
szempontból, hogy nem a téli időjárási
viszonyok között, hóban-fagyban kell
a rendelőknek költözni és az új épület
téli rezsiköltsége is megtakarítható így.
A beruházás változatlan állapota tehát
csak látszat. A hivatalban és a tervezőasztalokon szakemberek számolják és
tervezik a legmegfelelőbb és legköltséghatékonyabb kivitelezési módot.
Valójában tehát jelenleg is folyik az
Egészségház építésével kapcsolatos
munka és az előkészítés.
Az egészségügyi dolgozók átköltöztetése óta mind a dolgozók, mind a lakosság alkalmazkodott az átmeneti
helyzethez. A külsejében, belső felszereltségében és funkciójában is modern Egészségház elkészültét azonban
mindenki nagyon várja már. Külön elismerést érdemel, hogy város teljes
egészében saját forrásból, hitel felvétele nélkül képes egy ilyen méretű beruházás megvalósítására.
K. A.

www.budakalasz.hu
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Védőnők a városért

– Hány gyermek született Budakalászon az elmúlt három év során?
– Azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt
években a születésszám kis mértékben csökkent. 2010-ben 112, míg 2011ben 101 kisbaba látta meg a napvilágot.
A születésszám tehát csökkent, de reményeink szerint növekedni fog, hiszen idén már hetvenöt az újszülöttek
száma.
– Milyen kérdésekkel keresik meg
leggyakrabban az édesanyák?
– Attól függ, hogy a hozzánk forduló
édesanya gyermeket nevel-e vagy várandós. Előbbiek számos ügyben kérnek tanácsot, míg a várandós kismamákkal a szülésről, szoptatásról beszélünk és arról is, hogy a terhesség alatt
milyen vizsgálatok várhatóak.
– Gyakoriak-e a szoptatással kapcsolatos kérdések?
– Mi védőnők segítjük az anyukákat (és
a babákat is) az anyatejes táplálásban,

fotó: Raczko Tímea

“A védőnő feladata, hogy folyamatos megfigyelésen alapuló tanácsadással és egészségneveléssel segítséget
nyújtson a női lakosság számára, és rajtuk keresztül a családoknak. Segítjük a családokat az egészségkárosító hatások elkerülésében. Célunk az egyének, közösségek zavartalan, harmonikus (testi, lelki szellemi és szociális téren) fejlődésének, és egészséges életvitelének kialakítása.” Így kezdődik az a beszámoló,
amelyet a Védőnői Szolgálat tavalyi évben végzett munkájáról olvashattak nemrég a képviselő-testület tagjai. Kérdéseinkre a beszámolót összeállító Slezák Szilvia, védőnő válaszolt.

“Idén már hetvenöt az újszülöttek száma.”
szükség esetén laktációs szaktanácsadó
segítségét is kérjük. Fontosnak tartom kiemelni, hogy nem minden esetben sikerül
az anyatejes táplálás úgy, ahogy azt elter-

Egy kis statisztika
Budakalászi gyermekeknek adott nevek 2011-ben.
Fiú nevek: 4 Balázs, 3 Nimród, Zsombor, 2 Ákos, Bálint, Bence, Dániel, Erik,
Gergő, Kristóf, Márton, Máté, Zalán, 1 Adrián, Antónió, Albert, Alex, Attila, Bendegúz, Benedek, Brendon, Csongor, Dávid, György, Gyula, Huba, Jenő, Keve,
Lajos, László, Levente, Lóránt, Márk, Mihály, Roland, Sándor, Sion, Szabolcs,
Zoltán. Lány nevek: 3 Janka, Luca, 2 Júlia, Petra, Tímea, Zoé, Zsuzsanna,
1 Alíz, Andrea, Anna, Bejke, Bettina, Boglárka, Borbála, Dalma, Dóra, Dorottya,
Dorina, Emese, Emma, Emília, Enikő, Eszter, Fruzsina, Henrietta, Helga, Ildikó,
Kamilla, Larissza, Laura, Léna, Lili, Liliána, Lilla, Liza, Mira, Nadin, Nóra, Olivia,
Panna, Regina, Réka, Róza, Rozina, Sára, Virág, Vivien, Zora, Zsófia.

vezték. A kisbaba és édesanyja közötti
kapcsolat sokkal gazdagabb annál, hogy
csupán a szoptatástól tegyük függővé. A
cél tehát az, hogy “elég jó” szülővé váljon
minden édesanya (és édesapa), senki ne
ostorozza magát amiatt, mert “csak rövidebb ideig” tudta szoptatni babáját.
– Melyek a legfontosabb védőoltások, amelyekkel az újszülött babák szüleinek számolnia kell?
– Az első oltást mindjárt a kórházban
kapják a babák, nagyjából két-három
napos korban, ez a tüdőbaj elleni védőoltás. A következő, amely ötféle betegség ellen véd, két hónapos korban
esedékes. Majd három és négy hónapos korban is kapnak még egy-egy
oltást.
R.T.

táplálás
alakulása Budakalászon
2007-2011
között
AnyatejesAnyatejes
táplálás
alakulása
Budakalászon
2007-2011.
között

2007
2008
2009
2010
2011

1 évet betöltöttek
száma
111
112
118
116
107

4 hónapos korig kizárólag
anyatejjel táplált
79 (71%)
73 (65%)
79 (67%)
80 (69%)
74 (69%)

www.budakalasz.hu

6 hónapos korig kizárólag
anyatejjel táplált
67 (60%)
44 (39%)
51 (43%)
63 (54%)
56 (52%)

1 éves kora után is kapott
anyatejet
58 (52%)
53 (47%)
58 (49%)
58 (50%)
50 (47%)
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A Kalász Suli hírei
Tanévkezdéssel kapcsolatos információk
Étkezési díj befizetési időpont szeptember hónapra:
2012. augusztus 21. kedd de. 8-11 óráig. 2012. augusztus 22.
szerda du. 15-18 óráig. Pótbefizetés: 2012. augusztus 27. hétfő de.
8-11 óráig. Kérjük a befizetési időpontok pontos betartását.
Tankönyvárusítás: 2012. augusztus 30. (csütörtök) 8-12 óráig.
2012. augusztus 31. (péntek) 14-18 óráig. Tanévnyitó ünnepség: 2012. szeptember 2.. 17 órakor.
Első tanítási nap: 2012. szeptember 3.

Álláspályázat
Budakalász Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
közművelődési és civil referens
munkakör betöltésére.
Az álláspályázattal kapcsolatos részletes
információ megtalálható a
www.kozigallas.gov.hu és a
www.budakalasz.hu weboldalakon.

Álláspályázat
Budakalász Város Önkormányzat
a Védőnői Szolgálatánál

pályázatot hirdet
védőnő

munkakör betöltésére.
Az álláspályázattal kapcsolatos részletes
információ megtalálható a
ww.kozigallas.gov.hu és a www.budakalasz.hu
weboldalakon.

Gyógyszertári Ügyelet 2012. szeptember
István Király Gyógyszertár
2012. szeptember 2., vasárnap 16-20 óráig
Pomáz Kossuth L. u. 21/A, Telefon: (26) 325-462
Kőhegy Gyógyszertár
2012. szeptember 9., vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Jankovics Gy. u 2., Telefon: (26) 326-240
Viktória Gyógyszertár
2012. szeptember 16., vasárnap 16-20 óráig
Budakalász, Kőbányai út 3., Telefon: (26) 340-232
Vörösmarty Gyógyszertár
2012. szeptember 23., vasárnap 16-20 óráig
Pomáz, Vörösmarty út 18-20., Telefon: 06-26-326 402
István Király Gyógyszertár
2012. szeptember 30., vasárnap 16-20 óráig
Pomáz Kossuth L. u. 21/A, Telefon: (26) 325-462
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A Szentistvántelepi Általános Iskola
titkárságán a nyári ügyelet augusztus 16-án
csütörtökön 9-12 óráig tart.
Az évnyitó szeptember 3-án 8 órakor lesz.
www.szentistvantelepi-iskola.hu

www.budakalasz.hu
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Zeneiskolai hírek, tanévkezdés
A Zeneiskola tanévnyitó ünnepélyét az új, Kalász Sulival összevont intézmény évnyitójával együtt tartjuk 2012.
szeptember 2-án, vasárnap 17 órakor a Kalász Suliban.
Pótbeiratkozás és térítési díj befizetés lesz a 2012/2013as tanév első félévére 2012. szeptember 6-7-én (csütörtök,
péntek) 8-18 óráig a zeneiskola titkárságán. Kérjük a határidő pontos betartását! Köszönjük! A zenetanulás iránt
érdeklődő gyermekeket továbbra is várjuk a megüresedett

hangszeres helyekre illetve a csoportos előképző foglalkozásokra!
Jelentkezni lehet augusztus 27-31-ig (hétfőtől-péntekig)
14-17 óráig a zeneiskolában. A Zeneiskola szívesen fogad
kölcsön, adományba vagy esetleg megvételre megunt, de
jó állapotú pianínókat. Kérjük, jelezzék nekünk az iskola
titkárságán! Köszönjük!
Hermeszné Uracs Mónika intézményegység-vezető helyettes

Helyesbítés
A Hírmondó 2012. júliusi számában hiányosan illetve tévesen jelentek meg az alábbi adatok: 9. oldal - “Egyre több
virágos színfolt a város közterületein” - című írásból kimaradt, hogy a csónak kivitelezésében a Budakalászi Baráti Kör
is közreműködött. 22. oldal - “Megújult a BMSE öltözőépülete” - című írásban Máté István a Városfejlesztési és Pénzügyi
Bizottság külsős képviselője nyilatkozott. Az érintettek szíves elnézését kéri a szerkesztőség!

www.budakalasz.hu
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Folyamatos munka
a budakalásziak javára
A város önkormányzata június 26-án megtartotta félévente szokásos Közmeghallgatását. Az eseményen
Rogán László polgármester ez alkalommal is beszámolót és összefoglalót tartott az Önkormányzat féléves
tevékenységéről, a város és polgárainak érdekében és javára tett intézkedéseiről. A rendezvényen
megjelenők mellett szeretnénk minden budakalászi számára elérhetővé tenni a prezentáció anyagát. A
tematikusan szerkesztett beszámolót az alábbiakban olvashatják.
Stabil városgazdálkodás
• A 2011. évben a tervezett bevételeink
95,3%-ban, a tervezett kiadásaink
94,4 %-ban teljesültek, a 2011. évi pénzmaradványunk 439.152 E Ft volt.

Pomázi útig tartó útszakaszon összesen 10 gyalogátkelő, ehhez kapcsolódóan középszigetek valamint 4 közlekedési lámpa épült.
• Az autósok számára a Szentendrei
úton körforgalom, a Budai út-Pomázi
úton pedig balra kanyarodó sávok és
közlekedési lámpák teszik lehetővé a
biztonságos közlekedést.
• Egészségünk megóvása érdekében
az új technológiával készült, ”puhább”
útburkolat a járművek által okozott zaj
csökkentését biztosítja.
• A terelőszigetek pedig a nagymé-

• A mérlegfőösszeg a 2010. évhez képest
92.033 E Ft-tal, 1,1%-kal emelkedett.
• A 2011. évben a likviditásunk folyamatosan biztosított volt, az önkormányzat fizetőképessége az idei évben is stabil.
• Az eladósodottságunk 8,44 %, ezzel
városunk a kiszámítható gazdálkodású
városok közé tartozik.
• Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a stabil gazdálkodásra.
Jó úton járunk
Jó úton járunk
Elkészült a József Attila utcától a Budai út-Pomázi útig tartó útszakasz felújítása.
• Az abbamaradt útépítési beruházás
ügyében a város vezetése tárgyalásokat kezdeményezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál, Fellegi Tamás miniszternél illetve Dr. Völner Pál államtitkárnál.
• Városi érdekek hatékony és határozott képviseletének köszönhetően a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF) új pályázatot írt ki.
Az infrastruktúra fejlesztés révén környezetünk szebbé, közlekedésünk biztonságosabbá, egészségünk pedig védettebbé vált.
• A József Attila utcától a Budai út-
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retű, környezetszennyező járművek,
kamionok vezetőit ösztönzik majd
más útvonal választására.
Útfelújítások
• Felújítottuk a Bem utcát, mart aszfalt-burkolatos technológiával.

• A Bem utcai útépítési beruházás során kétmillió forint megtakarítást értünk el, ebből felújítjuk a Ponty, a Füves, a Galagonya, a Szüret utcákat és a
Fácán közt.
Kátyúzások
• A szűkös anyagi lehetőségek ellenére sikeresen elvégeztük a kátyúzásra
szoruló utak javítását: Erdőhát utca,
Holló utca, Luppa-szigeti út, Szent László utca (Itt olyan mértékű volt az út
süllyedése, hogy csak külön büdzséből lehetett megoldani a javítását.)
jövő
nemzedéke
érdekében
AA
jövő
nemzedéke
érdekében
Támogatjuk a kisgyermekes családokat.
• Örömteli statisztikai adat, hogy városunkban folyamatosan nő az újszülöttek száma. Családjaikat 10.000 Ft-tal támogatjuk.
• A gyerekek továbbra is gondozási térítési díj nélkül járhatnak bölcsődébe
településünkön. (A törvény adta lehetőség ellenére, nem vezettük be a bölcsődei térítési díjat.)
• Növeltük a bölcsődei férőhelyek
számát, az alapítványi fenntartású
Csodabogár Bölcsőde bevonásával.
• ÚJ bölcsőde építését határoztuk el,
részben pályázati forrásból. A pályázat
elbírálása folyamatban van.
Támogatjuk a kisiskolás gyermekek
helybeni tanulásá.t
• Igazodva a megnövekedett igényekhez, ... (folytatás a következő lapon)

www.budakalasz.hu
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mindkét általános iskolában eggyel
növeltük az első osztályok számát, így
2012-ben 3-3 első osztályt indítunk.
• Ezzel összhangban 6,5 pedagógus álláshely finanszírozását határoztuk el.
intézmények
hatékonyabb
AzAz
intézmények
hatékonyabb
működéséért működéséért
•A város közoktatási és közművelődési rendszerének hatékonyabb,
gazdaságosabb és hosszú távú működése érdekében átszervezésre került
a Kós Károly Általános Művelődési
Központ.
• Az átszervezés során a zeneiskola
átkerült a Kalász Sulihoz.
Miért volt szükséges az átszervezés:
• két oktatási intézmény (általános iskola+zeneiskola) integrációja valósult
meg,
• a Faluház a közművelődési feladatait hatékonyabban tudja ellátni,
• a zenetanuló gyerekek érdekei is ezt
diktálják: több kisgyermek részesülhet
a zeneoktatásban, biztosított lesz az
esélyegyenlőség, tehetségkutatás, biztonságos közlekedés és biztonságos
környezet, felügyelet,
• a zeneiskola hosszú távú működése
válik biztosítottá, hiszen az átalakuló
oktatásügyben a nemzetiségi nyelvoktató iskola mellé rendelt zeneoktatás
sokkal biztonságosabb bázist jelent.
A zeneiskoláért aggódók számára továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a zeneiskola épületében ezentúl is kizárólag zeneoktatás fog folyni és minden
szándék ennek megőrzésére és fejlesztésére irányul.
Friss hír, hogy a növendéktoborzás
eredményeként a zeneiskolába minden eddiginél nagyobb számú jelentkezés érkezett. Az intézménybe mintegy 70 gyermek jelentkezett, ami a korábbi szám kétszerese. Beigazolódott
tehát az átszervezéssel kapcsolatban
megfogalmazott azon érv, hogy a zeneiskola átalakításával jóval több budakalászi kisgyermek részesülhet zeneoktatásban.
A Képviselő-testület a 2012/2013.
tanévben, a Kalász Alapfokú Művészetoktatási Intézményben minden jelentkező budakalászi gyermek felvételéhez hozzájárult.

www.budakalasz.hu

Szociális segítség a rászorulóknak
– „senkit nem hagyunk az út
szélén”
• A Belügyminisztérium és az Önkormányzat közreműködésével 200 budakalászi családot részesítettünk tűzifa
támogatásban.
• Az Önkormányzat több segélyre szoruló munkavállalót foglalkoztat a közterületek rendben tartására, így segély
helyett munkát ad lakótársainknak.
• Támogatjuk az időskorú budakalászi
lakótársainkat. Az Idősek Napközi Otthona számos napközbeni tevékenységgel várja a látogatókat.

Környezetünk védelmében
Nagy gondot fordítunk parkjaink, közterületeink rendben tartására
• Tavasszal a környezettudatos gondolkodása elősegítésére, a lakók bevonásával várostakarítási akciót szerveztünk.
• A városunk főútjait muskátlikkal díszítjük. A növényeket a költséghatékonyság érdekében termelőtől szerezzük be.
• Civil szervezetek támogatásával megújult
a Kahl am Main sétány (Köszönjük!).
• Felújítottuk az Omszk-tónál a WC-t.
Erre 3 millió forintot fordítottunk.
• A József Attila út mellé az Omszk-tónál növények kerültek, a Posta előtt
pedig sziklakert épült helyi vállalkozó
felajánlásával. (Köszönjük!)

• A lakosság egészségének védelme
érdekében az idén is elkezdjük a korai
parlagfű irtást közterületeinken.
Környezetünk védelmében
Talajterhelési díj kedvezményt
biztosítunk
• A környezetterhelési díjról szóló
törvény a talajterhelési díj mértékét
drasztikusan, tízszeresére megemelte
(120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3).
• A díjat azon lakosoknak kell fizetniük,
akik ingatlana előtt a csatorna rendelkezésre áll, de arra nem kötnek rá.
• Az önkormányzat az érintettek anyagi terheinek csökkentésére, a 2012. évi
talajterhelési díjból 70% kedvezményt
biztosít.
• Kérjük, hogy az érintett lakosok mielőbb keressék fel az Önkormányzatot,
hogy a biztosított kedvezményt igénybe vehessék!
Környezetünk védelmében
• Szentistvántelepen a magas talajvíz
miatt kialakult helyzet felszámolására
a Zrínyi utcai árokban a víz szikkasztásával és elvezetésével megakadályoztuk, hogy az itt élő több száz
ember lakását, pincéjét a talajvíz veszélyeztesse. Ennek költsége 10 millió
forint volt.
• Megoldottuk a szennyvízkérdést. A
Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM)
befogadó nyilatkozatot írt alá a Budakalász Közmű Üzemeltető Kft.-vel
(BKÜ), a település szennyvízcsatlakozása vonatkozásában.
• FCSM befogadó nyilatkozata lehetővé teszi, hogy pályázati forrás bevonásával kiépítsük a Berdó csatornahálózatát.
• Gém utcai ároknál és a Jókai utcánál a vízelvezetés megoldására geodéziai felmérést készítettünk és megkezdtük a probléma megoldását.
(folytatás a következő oldalon)
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Középpontban az egészséges ember
• Rendbe hoztuk a BMSE öltözőjét és
annak környezetét.
• Sikeresen zárult a Sportcsarnok működtetésére és bérletére kiírt pályázatunk. A nyertes a Szentendrei Kézilabda Klub.

• Támogatjuk a tömeg- és a szabadidős sportéletet.
- Az óvodásoknak az idén tavasszal
is megszerveztük az Ovis Mezei
Futóversenyt.
- Egyre többen vesznek részt az
Omszk-tó körül rendszeresen szervezett Tófutáson is.
- Kezdeményezzük a Luppa-szigeten található, jelenleg állami tulajdonú ingatlanok városi tulajdonba vételét. Az önkormányzat
ezt a város lakóinak javára: turizmusfejlesztésre, gyermek, ifjúsági,
valamint sporttámogatási feladatok
ellátására kívánja hasznosítani.
Az óvodások mozgásfejlesztésére:
Ovi Foci pálya
• Önkormányzati hozzájárulással, társasági adóból elkészült a Telepi Óvodában az Ovi-Foci pálya.
• Az Ovi-Foci pálya használatához tartozó sport sportprogram lehetővé
teszi a legkisebb korosztály számára a
labda-, mozgás- és sportkultúra fejlesztését.
• Az Ovi-Foci pályán nem csak a foci,
hanem számos egyéb labdajáték alapjait is elsajátíthatják a gyerekek.
• Az ünnepélyes avatásra városunkba
látogatott Buzánszky Jenő az aranycsapat tagja, Balogh Gábor világbajnok
öttusázó, Kassai Viktor FIFA játékve-
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zető és Dr. Tamás Henriette az NSI TAO
iroda főigazgató helyettese.
• Az Ovi-Foci pálya átadásáról és így
városunkról beszámolt az országos
TV és sajtó is.
• Ovi-Foci pálya építésére pályáztunk
a Nyitnikék Óvodában is.
Szív- és érrendszeri szűrés
• Továbbra is zajlik a lakosság szív- és
érrendszeri szűrése,
• Ehhez a költségeket és a helyszínt
(Budai út 31.) az Önkormányzat biztosítja.
• A térítésmentes szív- és érrendszeri
szűrésre folyamatosan lehet jelentkezni az ingyen hívható 06 80 205 196os telefonszámon.
Új, a XXI. századi igényeknek
megfelelő egészségügyi központot építünk a kábelhálózat értékesítéséből befolyt 238 millió Ft-ból
• Az Egészségház 780 m2-én helyet
kap 4 háziorvosi, 1 gyermekorvosi és
2 fogászati rendelő, védőnői szoba,
vérvételi labor;
• Az épület a tervek szerint év végére
készül el.

Kulturálisörökségünk
örökségünk
megóvása
Kulturális
megóvása
Önkormányzati támogatással folytatódik a középkori templom régészeti
feltárása a Kálvária dombon.
• A feltárásra 5 millió forintot fordítunk Önkormányzati forrásból, további
5 millió forintot pedig pályázati pénzből.
• Együttműködünk a tulajdonos Római Katolikus Egyházzal és a Pest Me-

gyei Múzeum Igazgatósággal;
• Célunk év végéig a feltárás befejezése és az állagmegóvás.
• Későbbiekben tervezzük a terület
parkosítását és a felvezető lépcsők felújítását.
• A helyiek büszkeségét jelentő régészeti értéket hosszabb távon az idegenforgalom, turizmus számára is szeretnénk elérhetővé tenni.
• A cserkészek számára lehetőséget
biztosítottunk a feltárásba való bekapcsolódára.
• Az érdeklődő lakosság részére is tervezzük a program meghirdetését.
Növekvő
biztonságérzet
Növekvő
biztonságérzet
Őrház program az ingatlanok védelmében
• Bevezettük a Őrház programot: a
nyár folyamán, a budakalásziak nyaralása alatt biztosítjuk az ingatlanok fokozottabb ellenőrzését.

• Napi három alkalommal ellenőrizzük az ingatlan környékét, és igény
esetén fotót vagy mozgóképet is küldünk.
• Az ingyenes lehetőséggel minden
budakalászi élhet. Kérje Ön is az Önkormányzatnál 70-314-6104-es számon
vagy a budakalasz@budakalasz.hu
címen!
Támogatjuk a rendőrség munkáját
• Önálló, helyi rendőrörsöt létesítünk,
mely még várhatóan az idén megvalósul.
• Együttműködünk az új szentendrei
rendőrkapitánnyal.
• A Pomázi Rendőrörs munkáját 3 db
számítógéppel támogattuk.
(folytatás a következő oldalon)
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Egy forintra négy forint
támogatás
Városunk élhetőbbé tétele érdekében
folyamatosan figyeljük és pályázunk
az EU és a Széchenyi-terv forrásaira.
• Pályázati forrásból rendbe hoztuk a
BMSE környezetét és az öltözőket.
• Önkormányzati és pályázati pénzből
elkészült a Telepi oviban az Ovi-Foci
Pálya.
• Pályázati forrásból megindulhat a
Berdó csatornázása.
• Pályázati pénzeszközök bevonásával a Margitszigetihez hasonló rekortán futópályát szeretnénk létesíteni az
Omszk Parkban.
• Pályázaton eddig 2 millió forintot
nyertünk a Kálváriadomb feltárására
a Nemzeti Kulturális Alaptól, az állagmegóvásra pedig további 3 millió forintra pályázunk-

társaságok vezetésében és a felügyelő bizottságokban, az új vezetők elődeik bérének töredékéért, jobb színvonalon végzik munkájukat.
• Rendezzük a társaságok jelentős alapítói tartozását, kiemelt figyelmet fordítunk kintlévőségeik behajtására, eddig labilis gazdálkodásukat kiigazítottuk.
• A város érdekében álló fejlesztéseket, beruházásokat végeztetünk velük,
folyamatosan ellenőrizzük a cégek
működését.

• Új bölcsőde építésére beadott pályázatunk elbírálása folyamatban van.

BSC Karate Szakosztály
Budakalászi Óvodásokért
Alapítvány
Budakalászi Polgárőr Egyesület
Budakalászi Református Templomért Alapítvány
Budakalászi Szent Erzsébet
Alapítvány
Budakalászi Szent István
Alapítvány
Budakalászi Tenisz Club
Budakalászi Testvérkapcsolatok
Egyesülete
Kalász Baptista Gyülekezet
Kalász Suli Általános Iskola
MRL Egészségklub
Nyitnikék Óvoda
Szent Erzsébet Alapítvány
Szentistvántelepi Cserkész
Alapítvány
Szentistvántelepi Iskola Diák
Sportegyesület
Szentistvántelepi Iskoláért

Kiegyensúlyozott
működés
Kiegyensúlyozott
működés
Gazdasági társaságainknál megszüntettük a pazarló gazdálkodást, a közpénzek elfolyását.
• Csökkentettük a gazdasági társaságoknál a személyi kiadásokat, megszüntettük a pazarló gazdálkodást, felleltároztattuk vagyonukat.
• BKÜ új vezetője felszámolta a korábbi szabálytalanságokat, ésszerű gazdálkodást indított el, csökkentette a
kintlevőségeket. Mindezek következtében elérte, hogy a FCSM befogadó nyilatkozatot írjon alá a céggel.
• A Kaláz Kft.-től az Omszk park, a Lenfonógyár és a volt Bészkü-telep hasznosítása visszakerült az Önkormányzathoz, a bérleti díjak tavaly óta (60-70 millió
Ft.) az Önkormányzathoz folynak be.
• Személycseréket hajtottunk végre a

www.budakalasz.hu

Civil élet
Civiltámogatásáért
élet támogatásáért
Támogatjuk a helyi civil és sport egyesületek, szervezetek széles körét, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzatok működését az idén összesen
4 400 000 Ft-tal.
A támogatott szervezetek a következők:

Alapítvány
Telepi Óvoda
Telepi Óvodásokért Alapítvány
Vidra SE
Viola Egyesület
Akikre
a város
büszke
Akikre
a város
büszke
lehet lehet
A helybeli lakosok munkájának
elismerésére, az idén is több díjat
és a díjhoz kapcsolódóan pénzjutalmat adományoztunk.
• Harmati Imréné tanítónő (Szentistvántelepi Általános Iskola) - “Budakalász kiváló pedagógusa” díj
• Balla Anikó tanárnő (Kalász Suli Általános Iskola) - “dr. Milosevits Péterné” díj Budakalász Közoktatásáért
• Horváth Antal (BMSE elnökségi tagja) - “Budakalász Sportjáért” díj
• Balogh Gézáné szociális gondozónő
és Molnár Sándorné, háziorvosi szaknővér - „Budakalászi Polgárok egészségéért” díj
• Wágner Lászlóné köztisztviselő “Köztisztviselői díj”
• Lipták Lajos és felesége, a Lipták Vegyesbolt vezetői, valamint Garami
Lászlóné az egészségklub korábbi vezetője, NJB tag - “Budakalászért Emlékérmet”
• Balogh Gábor világbajnok öttusázó
- “Budakalász Díszpolgára” cím
Közösségteremtő
rendezvények
Közösségteremtő
rendezvények
Budakalász lakossága számára
számos közösségteremtő szabadidős, kulturális és sport programot szerveztünk.
- Ünnepi megemlékezés a 48-as
forra-dalom és szabadságharc emlékére
- Várostakarítás
- Cseresznyevirág Fesztivál
- Kevélyre fel!
- Óvodás mezei futóverseny
- Tófutás
- Nemzeti Összetartozás Napja
- Pedagógusnap
- XVII. Kalászi Vigasságok
- Semmelweis nap
- Augusztus 20-ai ünnepi megemlékezés,
- Városnapok
- Tour de Kalász,
- Európai autómentes nap
- Idősek karácsonya
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BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
BEMUTATJA:
„KÉT NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL”
IV. BUDAKALÁSZI VÁROSNAPOK
2012. szeptember 14-15.
Ami sikerült Willy Fognak 80 nap alatt, azt képletesen 2012. szeptember 14-én és 15-én a IV. Budakalászi
Városnapok szereplőinek és programjainak segítségével Budakalász is megpróbálja. Két nap során
barangolunk kontinensek és kultúrák között, színpadi műsorok, fellépők és kísérő programokon keresztül
ízelítőt kapunk a világ sokszínűségéből.
A M.É.Z. együttes kalauzolásában megismerkedünk az ír és
angol tradicionális dallamokkal, balladákkal, kocsmadalokkal
belekóstolva a több száz éves ír és angol népzenei kincsbe.

Érkezik a M.É.Z. együttes
A Welldance Sporttánc Egyesület világbajnok és világbajnoki dobogós táncosai látványos show keretében
adnak ízelítőt a tánc varázslatos világából.
A mesés, egzotikus kelet és Észak-Afrika elevenedik
meg a The Samirah együttes orientális tánc produkciójában, amelyben többek között láthatunk
klasszikus egyiptomi táncot, orosz cigány táncot, férfi
flamenco táncot, fúziós táncot és egyiptomi dobszólót.

A Megasztár győztes Király Viktor
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Latin slágerek a Miez Gomez együttes előadásában

Latin-amerikai és spanyol vérpezsdítő gitármuzsikával lép színre
a Miez Gomez latin zenekar. Saját szerzeményeik mellett, többek
között olyan sztárok repertoárjából csendülnek fel közkedvelt
zeneszámok, mint a Gipsy Kings, Paco De Lucia, Buena Vista,
Acoustic Alchemy, Santana. A latin muzsika mellett a látványról
a Carmen Latin Tánciskola tánc bemutatója gondoskodik.

A világkörüli zenei kalandozásban a negyedik Megasztár-sorozat győztese Király
Viktor és az idei
esztendő nagy felfedezettje, a 2012. évi
Megasztár győztese
Radics Gigi lesznek
segítségünkre világslágerekkel színesített produkcióikkal.

Radics Gigi,
a 2012. évi Megasztár győztese

www.budakalasz.hu
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Egyedi humorral fűszerezett zenei
kalandozása során Weisz Viktor
több részből álló zenés Stand up
műsorában szörfözünk a slágerek
hullámain, a vállalkozó szelleműek táncra is perdülhetnek.
A gyermekeket számos meglepetéssel
és színes programmal várják Varázssziget lakói. A Palinta társulat tagjai interaktív, zenés műsorral kedveskednek a lurkóknak, akik bepillantást
nyernek Meseerdő bábszínház erdei
lakóinak életébe, meghallgathatják Bóbita együttes zenés kalandozását, kipróbálhatják légvárországot, utazhatnak elektromos kisvasúton, kirándulhatnak az óriás fajátékok birodalmában, arcfestőnél kedvenceik bőrébe bújhatnak, kézműveseknél megpihenve izgalmas alkotásokat készíthetnek.

Lendületben a Zumba
A Zumba show keretében felfedezzük Dél-Amerika életszerető pezsgő világát,
a latin ritmusokra épülő fitness programon közösen táncolhatunk és élvezhetjük a mozgás örömét.

Meserdő bábszínház lakói

„Zakatol” a kisvasút

Színpadon a Bóbita zenekar

www.budakalasz.hu

Légvárország

A kalandozásokhoz szükséges energiáról a frissensültek, kürtöskalács, vattacukor, fagylaltok, hideg italok gondoskodnak.

Ínycsiklandó falatok a grill treaszon
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Nemcsak térben, időben is utazhatunk. Szombaton régészek szakértő tárlatvezetése mellett sétálhatunk a Kálvária dombi ásatások
helyszínén. A Faluházból induló ingyenes buszjárat segít az ásatások
helyszínének megközelítésében.

Tárlatvezetés a Kálvária dombon

Utazásunkat a városnapi hagyományokhoz hűen látványos, zenére
koreografált, erre az alkalomra
komponált tűzijátékkal zárjuk.

Tűzijátékkal zár a Városnap

Naptárat elő és írjuk be:

2012. szeptember 14-15.
IV. Budakalászi Városnapok,
ott a helyem!
Belépés minden programra ingyenes!
16
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Patkánymentesítés

Tisztelt budakalászi lakosok!
Az utóbbi hetekben lakossági bejelentések érkeztek arról, hogy Budakalász több területén patkányok
megjelenését észlelték. A felmérést
követően a Barát patak medrének 5
km-es szakaszán, Kolónia utcai lakórészeken, Jókai Mór utcai lakóházak
mögötti övárok teljes hosszában a
Polgármesteri Hivatal patkányirtást
rendelt meg. Az irtási munkálatok
kezdete: 2012. 07. 23.
A patkányok irtására figyelmeztető
felirattal ellátott etetőládákban a kihelyezéstől számított három hónap
időtartamig helyezik ki a véralvadásgátló hatóanyagot tartalmazó mérgezett csalétket. A véralvadásgátlók
a szervezetbe jutva megakadályozzák a véralvadást. A baleset elkerülése érdekében:
– Az etetőládákhoz hozzányúlni, azokat
áthelyezni vagy megszüntetni tilos!
– A mentesítés alatt álló területen
gyermekeket felügyelet nélkül illetve
állatokat szabadon hagyni tilos.
Az elővigyázatosság ellenére bekövetkező mérgezések esetében lényeges, hogy az elhúzódó hatás lehetővé
teszi az orvosi illetve állatorvosi beavatkozást a véralvadás helyreállítására. Mérgezés gyanúja estén (nyálkahártya bevérzések, véres hasmenés, gyengeség, stb.) azonnal forduljon orvoshoz. Az esetleges mérgezés ellenszere a K1 vitamin.

Júliusi anyakönyvi hírek
2012. július 1-25-ig: 3 kisfú és 2 kislány
született, 9 házasságkötés történt.
Haláleset: dr. Fenyvesi Mária Magdolna 78 éves, Gál Géza Istvánné 59
éves.

Védekezzünk az allergén gyomok ellen!
A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnövénye, virágpora rendkívül allergén, országosan
2 millió ember szenved tőle. A gyermekek különösen érzékenyek az egyre növekedő
pollenterhelésre és sok allergiásból krónikus asztmás beteg válik. Ezen gyomnövény
pollenje az arra érzékenyeknél súlyos allergiás megbetegedést válthat ki, ezért a növény
irtása törvényileg előírt feladat.
A fentiek érdekében felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben megfogalmazottak értelmében
tegyen eleget a parlagfű védekezési kötelezettségének. A parlagfű ellen kézi gyomlálással,
kaszálással és kapálással védekezhetünk vagy vegyszeres gyomirtással kell végezni. A
törvény alapján a földhasználó köteles adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
A helyi önkormányzati rendelet alapján ingatlan tulajdonosa ill használója köteles gondoskodni az ingatlan előtti közötti terület gyommentesítéséről gondozásáról is.
A kötelezettség teljesítésének ellenőrzése helyszíni ellenőrzés alapján történik. A helyszíni
ellenőrzést hivatalból vagy bejelentés alapján, külterületen a földhivatal, belterületen a
jegyző végzi. A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót előzetesen nem kell értesíteni. Ha
a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, az eljáró növényvédelmi
szerv - belterületen az illetékes jegyző, külterületen a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal
növény és talajvédelmi igazgatósága - elrendeli a parlagfű elleni közérdekű védekezést.
A mulasztóval szemben az Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően 15.000Ft-tól 15.000.000,-Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, e körben a hatóságnak
nincsen mérlegelési lehetősége. A fentiek alapján kérjük valamennyi ingatlan használóját,
illetve tulajdonosát, hogy aki eddig nem tett eleget a törvényi kötelezettségeinek, az a
védekezési munkálatokat önként haladéktalanul végezze el.
Ezért kérem a Tisztelt lakosságot, hogy a tulajdonában lévő kül- és belterületi ingatlanjaikon a parlagfűmentesítést folyamatosan végezzék el.
Nem csak, azért mert ez a feladat törvényi kötelezettségünk, hanem azért is hogy mindannyiunk és legfőképpen gyermekeink egészségét védjük!

Rendőrség 107
Tűzoltóság 105
Mentők: 104
Helyi rendőr: 06-70-376-5314
Tűzoltóőrs: 06-20-499-5014
Polgárőrség: 06-30-621-2244
Közterület-felügyelet: 06-70-314-6104

A következő lapzárta
időpontja:
2012. augusztus 27.

Orvosi ügyelet

Budakalász Háziorvosi Rendelő
2011 Budakalász, Szentendrei út 9.
Hétköznapokon 7-17 óráig.
Tel.: 06-26-341-915
Pomáz Háziorvosi Rendelő
2013 Pomáz, Kossuth L. u. 21.
Hétköznapokon 7-17 óráig.
Tel.:06-26-326-211
Szentendre Orvosi Ügyelet
2000 Szentendre, Bükkös u. 27.
Hétvégén és ünnepnapokon.
Tel.: 06-26-312-650

LENFONÓS TALÁLKOZÓ

A Budakalászi Lenfonógyár megszűnésének 20. évfordulója alkalmából találkozót szervezünk. Helye: a volt Lenfonó
Kultúrház nagyterme (jelenleg Budakalászi Faluház). Ideje: 2012. szeptember 1-én (szombat) 15 órától.
Részvételi díj: 300,- Ft/fő (a terembérleti díj megfizetésére).
Fontos: minden valaha is volt lenfonóst (vezérigazgatósági, budakalászi gyári) szeretettel várunk, büfé van, de hozhatsz
magaddal enni-, innivalót, műsort, zenét nem tervezünk, csupán azt szeretnénk, hogy örüljünk egymásnak, és kötetlen,
vidám, nagy-nagy beszélgetések, visszaemlékezések legyenek a szép lenfonós emlékeinkről. Tisztelettel kérjük azokat,
akik olvassák hirdetményünket, hogy szóban is terjesszék a valaha is volt lenfonósok között, hátha valaki nem hall, olvas ezen megrendezésre kerülő találkozónkról. A szervezők nevében: Péli Mária (tel: 26/340-383; 30/405-2216)

www.budakalasz.hu
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Amiért a harang szól...
Kerékpáros zarándoklat a Dunakanyarban
Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456 címmel indult kerékpáros
emléktúra Budapestről Visegrádra.
Az emléktúra kerékpárosai a Hősök
teréről Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány és Budakalász
érintésével jutottak el Visegrádra. A
visszaút végállomása pedig ugyancsak a Hősök tere volt. A túrán Budakalász alpogármestere, Ercsényi
Tiborné is részt vett.
“A sportos zarándoklat már negyedszer ünnepli meg 1456. július 22-ét , azt
a dátumot, amelyért minden délben
szól a harang Magyarországon. Ezen a
napon ugyanis Hunyadi János megállította Nándorfehérvárnál a törökök
előrenyomulását. Nagy jelentőségű
történelmi eredmény volt ez akkoriban, mert a törökök elleni küzdelem
már száz éve tartott Európában. Nem
véletlen, hogy Hunyadit a ’törökverőnek’ is nevezték, hiszen sok hadjáratot szervezett a törökök visszaszorítására. A nándorfehérvári győzelem
azért is óriási jelentőségű, mert ezután
majd száz évre sikerült elhárítani a török veszedelmet.”
A zarándoklat a BVSC sportolóinak ötlete, Janek György és Foltán László
olimpiai bajnok szervezték meg először ezt a megemlékezést. A program
minden évben július 22-én a Hősök terén, Hunyadi János és Hunyadi Mátyás szobrának koszorúzásával kezdődik. Erre az ünnepre két Hunyadi
ereklye másolatát is sikerült megszerezni, idén a Hősök terén állították ki
Mátyás király halotti pajzsát és a Má-
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A budakalászi zarándokok is a Hősök teréről indultak
tyás kálváriát, ami mai napig a miénk,
A pajzs eredetijét a Louvre-ban őrzik,
a Kálvária eredetije azonban az esztergomi bazilikában látható!
Ünnepi megemlékezést nemcsak a fővárosban, a túra indulásakor de a
sportos zarándoklat minden állomásán tartanak a helybeliek. Idén ezek
fényét a Regélő Fehér Táltos dobcsapat látványos előadása is emelte.
“Maga a túra közel 90 km. Én nagyon
szeretek kerékpározni és ez egyébként sem egy nehéz túra – Visegrádig.
Odáig viszonylag sík terepen megyünk a Dunakanyarban, de onnan fel
kell menni a Pap-rétre, az pedig 400
méteres szintkülönbséget jelent az előző útszakaszhoz képest!!! Ez a feladat
idén kicsit széthúzta a mezőnyt, de
odáig nagyon szépen együtt volt a körülbelül ötven fős csapat!
Szerencsére jó volt az idő, megúsztuk
a zivatart és csak néhány apróbb bal-
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eset volt. Ez sem meglepő, ha ötven
kerékpáros együtt megy, nagyon kell
vigyázni egymásra!!! Nekem és másnak is volt defektje, de szerencsére komolyabb baleset nélkül végig tudtuk
járni az utat. Jó volt látni, hogy a résztvevők között hetvenéves nagyapa és
tizenéves gyerekek is akadtak. A mai
fiatalokhoz talán könnyebb is egy
ilyen élménytúrával közelebb vinni a
történelmet, mint egy iskolai megemlékezéssel.
Remélem jövőre, az ötödik sportos zarándoklaton még többen leszünk, Budakalászról is!!!”
A harang valóban megszólalt a történelmi túra minden állomásán, hiszen a hangszer a túrázókkal együtt
utazott. Jövőre, ugyanezen a napon
ismét felcsendül majd, a kerékpáros
zarándoklat résztvevői és a Dunakanyar településein élők számára.
DNK

Budakalászi Hírmondó

Közérdekű tájékoztató időszaki kiadvány
Megjelenik havonta 3800 példányban
Kiadja a Kaláz Kft., 2011 Budakalász, Szentendrei út 24.
Felelős kiadó: dr. Udvarhelyi István, 06 (30) 514 4807
Főszerkesztő: Koczka Tibor
A szerkesztőség elérhetősége: hirmondo.budakalasz@gmail.com; Telefon: 06 (26) 303 287
Lapbejegyzés száma: 163/0480/1/2007
Nyomdai előkészítés: Rovás Nyomda Kft. Pomáz; Felelős vezető: Elsik Gábor
Nyomda: Roland Favorit Nyomda, Felelős vezető: Hegedűs Gyula, telefon: 06 (20) 421 4010

www.budakalasz.hu
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“Esélyünk van a sikerre!”
A 2012-es londoni olimpián 158 magyar
sportoló képviseli hazánkat.
A budakalásziak három sportágban is
szurkolhatnak a városhoz kötődő
sportolóknak, így Kovács Katalin olimpiai, világ és Európa bajnok kajakosnak, Varga Tamás világ és Európa-bajnok kétpár evezősnek, valamint Dara
Eszter úszónak.
Kovács Katalintól tudjuk, hogy számára az olimpiai felkészülés már
februárban elkezdődött, amikor másfél
hónapot töltött a csapat egy törökországi edzőtáborban. Az utóbbi hat hétben Szolnokon edzettek a sportolók,
ahol egy januári kézsérülés megnehezítette de nem hátráltatta Kati számára a munkát.
Kajak kettesben a jól összeszokott
“aranypárosért” Kovács Katalinért és
Janics Natasáért szurkolhatunk az

Szurkoljanak nekünk!
olimpián. Kajak négyesben a magyar
hajó tagjai Kovács Katalin, Szabó Gabriella, Kozák Danuta és Zur-Fazekas

Krisztina. Az elmúlt hetekben sokat
gyakorolt a négyes, hogy még tökéletesebb legyen az összhang. Azt gondolhatnánk, hogy két olimpiai arany után
az emberben van egyfajta megfelelési
kényszer, de Kovács Kati azon kevesek közé tartozik, akiket, mint mondja,
nem nyomaszt az elvárás, sőt egyfajta
pozitív töltést jelent inkább.
A sportoló a Budakalászi Hírmondó olvasóinak is üzent: “Élvezzék a nyár
hátralevő részét és kérem őket, hogy
nagyon szurkoljanak a magyaroknak és
főleg a kajak-kenusoknak az olimpián.
Úgy érzem, hogy bennünk van a jó
szereplés lehetősége, minden női kajakos számban megvan az esélyünk arra,
hogy az aranyéremért küzdjünk, ami
szerintem már önmagában is nagy eredménynek mondható!!!”
Wilman Melinda

Olimpiai totó
1. Mikor rendezték az első olimpiát és hol?
1. i.e 776 Olümpia - 2. 1028 Szaloniki
3. 1457 Rodosz
2. Hány év telt el az ókori és újkori
olimpiák között?
1. 597 - 2. 1100 - 3. 1503
3. Hol volt az első újkori olimpia és
mikor?
1. 1748 Olümpia - 2. 1896 Athén
3. 1910. London
4. Ki volt az első magyar olimpikon?
1. Balczó András - 2. Hajós Alfréd
3. Buzánszky Jenő
5. Kinek van a legtöbb egyéni olimpiai aranyérme Magyarországon?
1. Gyulai Zsolt - 2. Janics Natasa
3 Egerszegi Krisztina
6. Hol rendeztek 1992-ben olimpiát?
1. Barcelonában
2. Stockholmban - 3. Szöulban
7. Melyik szín nem szerepel az
olimpia szimbólumában?
1. kék - 2. narancssárga - 3. zöld
8. Mely ország rendezett legtöbbször nyári olimpiát?
1. Németország - 2. Görögország - 3. USA
9. Melyik város rendezi a következő, 2016-os nyári olimpiát?
1. Budapest - 2. Rio de Janerio
3. Róma
10. Melyik sportágban lett olimpiai bajnok Csollány Szilveszter?
1. kajak - 2. úszás - 3. torna
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11. Ki az az asztaliteniszező hölgy, aki
Londonban 5. olimpiáján vesz részt?
1. Tóth Krisztina - 2.Kovács Katalin
3. Nagy Tímea
12. Ki a magyar sporttörténet legeredményesebb öttusázója?
1. Balczó András - 2. Zsivótzky Gyula
3. Vörös Zsuzsanna
13. Mit jelképez az öt karika az
olimpiai zászlóban?
1. Az először játszott öt játékot
2. Az első öt résztvevő országot
3. Az öt kontinenst

Kedves Olvasóink!
Válaszaikat OLIMPIAI TOTÓ jeligével, a hirmondo. budakalasz@gmail.com
e-mail címen várjuk, augusztus 27-ig.
A 13 találatot elérők egy finom tortát,
míg a 13+1 találatos totózók fitness
bérletet nyernek.
A nyertesek nevét a Hírmondó szeptemberi lapszámában olvashatják
majd.

+ 1. Melyik olimpikon kapcsolható
Budakalászhoz?
1. Kőbán Rita - 2. Darnyi Tamás
3. Kovács Katalin

www.budakalasz.hu
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Sikersorozat Budakalászon

Az utánpótlás bronzérmesei, sokszoros magyar és világválogatott edzőjükkel, Pintér Sándorral
A 2011-2012-es labdarúgó bajnokság a
szurkolóknak, a szülőknek, a klubnak és a
gyerekeknek sok örömet, kisvárosunknak
pedig nagy büszkeséget szerzett.
Valamennyi korosztály remekül szerepelt és nagyszerű eredményeket ért el. A
nézők – kicsiktől az öregfiúkig – ismét
örömmel látogatták a mérkőzéseket. Az
utánpótlás nevelés magas szinten működik, ezt bizonyítja az U15-ös korosztály második és az U19-es korosztály harmadik
helyezése. Az első, úgymond felnőtt csapat bent maradt a megyei első osztályban,
tehát a célkitűzést teljesítették. A legkisebbek szép eredményeket értek el a
tornákon, őszre már egy ütőképes gárdát
tudnak szerepeltetni edzőink. A létesít-

mény szépül, az önkormányzat, a testület
és a Polgármester úr nem kis támogatásával, amit szeretnének sportolóink megköszönni. Az edzőpályát is felújítjuk, hiszen
tíz korosztálynak szüksége lesz még egy
futballpályára. A kalászi vállalkozók a nehéz gazdasági helyzet ellenére továbbra is
támogatják a klubot , hisz minden segítségre szükség van.
A megye legfiatalabb felnőtt csapatához csatlakoztak az ifiből kiöregedett fiatalok, akik között nem kis örömünkre több
kalászi születésű és itt élő játékos van. A
klub vezetése mindent elkövet azért, hogy
rendben működjön az egyesület.
Nem csak foci, kézilabda szakosztályunk is remekül működik, ahol szintén

nagyon sok kalászi gyerek sportol. A kézilabdázók különböző korosztályban szép
eredményeket értek el. Az utánpótlás lányok feljutottak az NB kettőbe. Fantasztikus hangulatú mérkőzéseket játszanak a
kalászi sportcsarnokban, Kedves Olvasók
csak egyszer látogassanak ki, higgyék el
felejthetetlen élményben lesz részük! Figyeljék plakátjainkat, mind a kézilabda
mind a labdarúgó mérkőzések kezdési
időpontjáról tájékoztatjuk a szurkolókat.
Szeretnénk még egyszer megköszönni az
önkormányzat támogatását, pozitív hozzáállását és odafigyelését annak érdekében, hogy Budakalászon egyre több fiatal
sportoljon és éljen egészségesen.
Sárosi Tibor, BMSE elnök

Pilisi Tekerő Kerékpáros kalandtúra 2012. augusztus 25.
Fővédnök: Czene Attila, sportért felelős államtitkár – A Pilis hegyeiben, a Duna mellett és a Szentendrei-sziget lankáin
tekerhetsz négy útvonalon. A legkisebbektől a legelszántabbakig mindenki válogathat a távok között. A résztvevő csapatok változatos útvonalakon tölthetnek el egy izgalmas, élményekben gazdag napot a Pilis-Dunakanyarban!
Tervezett útvonalak:
Családi I.: Szentendre /Czóbel parkLeányfalu/Strandfürdő– Szentendre/ Czóbel park 10 km-es túra.
Családi II.: Szentendre Czóbel park – Szigetmonostor/Horány, SZÖTE – Tahitótfalu,
Bodor Major – Leányfalu, Strandfürdő –
Szentendre Czóbel park 25 km-es túra.
Kalandos Tekerő: Szentendre Czóbel
park, – Pilisszentlászló, Ifjúsági tábor –
Csobánka, Sportpálya – Pomáz, Magyar Vár
– Szentendre, Góliát Vízisport telep – Szentendre, Czóbel park 45 km-es túra.
Extrém Tekerő: Szentendre Czóbel park,
– Bodor Major – Pilisszentlászló, Ifjúsági

www.budakalasz.hu

tábor – Csobánka, Sportpálya – Pomáz,
Magyar Vár – Szentendre, Góliát Vízisport
telep – Szentendre Czóbel park 70 km-es
túra.
A Bázison, a szentendrei Czóbel parkban
14 órától sportegyesületek bemutatkozása,

változatos sportprogramok, játékok várják
a látogatókat. A rendezvény szervezői a változtatás jogát fenntartják!
Előzetes nevezési díj: gyermek 14 éves
korig: 900 Ft – felnőtt: 1.500 Ft.
Helyszíni nevezés: Gyermek 14 éves korig:
1.100 Ft; Felnőtt: 1.700 Ft.
Kedvezmények: 3 éves kor alatt a részvétel
ingyenes; három vagy több gyermekes családoknak nevezési díj gyermekenként 500 Ft.
Bővebb információ:
a www.dunakanyar-pilis.hu oldalon.
Ha kellemes környezetben, egy jó kis
családi programra vagy kihívásokra
vágysz, gyere a Pilisi Tekerőre!
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TV adás-vétel
A város képviselő-testülete még az elmúlt évben értékesítette kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó cégét, a Budakalász
Kábel TV Kft.-t. A döntés oka, hogy a cégnél elengedhetetlenné vált a korszerű és versenyképes szolgáltatások bevezetése,
a minőségi fejlesztések elvégzése. Ezek viszont olyan beruházásokat igényeltek volna, melyek kigazdálkodása meghaladta a település anyagi lehetőségeit. A helyi kábeltelevíziós és internet szolgáltatást nyújtó társaság így eldásra került.
(Ebből az összegből épülhet fel a város modern Egészségháza.) A céget a Magyar Telekom Nyrt. vásárolta meg, így 2012.
június 1-től Budakalász lakóinak nagy része vált a Telekom ügyfelévé.
Az átvétellel, a szolgáltatásokkal, azok helyi elérhetőségével, a határidőkkel illetve a műszaki kérdésekkel, feltételekkel
kapcsolatban azonban úgy érezzük, hogy városunk lakói, nem rendelkeznek elegendő és megfelelő információval.
Szeretnénk tehát segíteni a tájékozódásban, ezért megkerestük a Magyar Telekom marketing és vállalati kommunikációs
igazgatóságát és feltettünk néhány lényeges kérdést.
- Milyen előnyöket nyújt a T-Home
IPTV szolgáltatása a régi, analóg
szolgáltatáshoz képest?
- A Magyar Telekom legmodernebb technológiájú, internet csatlakozáson keresztül elérhető, digitális elven működő televízió szolgáltatása a T-Home IPTV szolgáltatása, mely számos előnyt kínál a hagyományos kábelTV szolgáltatásokkal
szemben.
• Érzékelhetően jobb kép, és hangminőség (zajmentes, nincs szellemkép, villódzás, színtorzulás)
• Nagy felbontású, HD televíziós adások is foghatók
•Több TV csatorna érhető el.
- Mi az az IPTV, mi a különbség az IPTV és a Digitális
KábelTV között? Melyik szolgáltatás lesz elérhető
Budakalászon?
- Az IPTV a Magyar Telekom legmodernebb technológiájú,

visszacsévélhető, újraindítható
adás).
•Elektronikus műsorújságból tájékozódhatunk a TV műsorról,
háttér információkról.
•Filmismertető, filmajánló, stáblista, alternatív vetítési időpontok,
stb. Egyszerű filmkölcsönzés a TV
képernyőn keresztül elérhető
Videotékából Internetről ismert
alkalmazásokat használhatunk:
Origo hírek; Facebook; Webrádió;
Szerencsejáték és Árfolyam infók.
- Budakalász mely területein érhető el jelenleg, illetve lesz elérhető a jövőben a szolgáltatás?
- A T-Home kábelTV hálózatokon nyújtott szolgáltatásai a
település kábelTV hálózattal eddig is lefedett részein
érhetőek el.
A hálózat további bővítése nem várható, azonban a felújított hálózat kapacitása elegendő minden olyan
háztartás kiszolgálására, mely a kábelTV hálózat lefedési területén található. Az új T-Home
IPTV csomagjai és részletesebb ismertetésük
a T-Home honlapján megtekinthetőek.
- Tudomásom szerint a Ciklámen utca,
valamint a Szentendrei úti lakópark
lakói jelenleg nem tudják igénybe venni
a kábeles IPTV szolgáltatást.

internet csatlakozáson keresztül elérhető, digitális elven
működő televízió szolgáltatása.
A hagyományos tv szolgáltatástól eltérően az IPTV-nek
számtalan előnye van, mely egy újfajta televíziózási élményt nyújt a nézőknek.
• Nincs időhöz kötve a műsor megnézése (Megállítható,
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- A Magyar Telekom mindent elkövet annak
érdekében, hogy a két kérdéses címen is
elérhetővé tegyük a modern kábelTV szolgáltatásokat (az IPTV-t és a nagysebességű Internetet), azonban ehhez a belső koax kábelek és
elosztóegységek cseréje szükséges. Az MT szakemberei
már megkezdték a munkákat, és legkésőbb augusztus
végéig mindkét címen elérhetővé tesszük a szolgáltatásokat. Ha az ügyfelek, a rekonstrukció elkészültét követően, ismét jelezik a T-Home Ügyfélszolgálatán, hogy
fenntartják korábbi igényüket... (folytatás a következő lapon)
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a szolgáltatások bekapcsolására, jelzésük alapján rövid
időn belül bekapcsoljuk a megrendelt szolgáltatásokat.
- A jelenlegi koax kábelek teljesítik az IPTV követelményeit, vagy új kábelek behúzása szükséges
az előfizetőknél?
- Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a házak ás lakások bekötése, illetve az ingatlanokon belüli kábelek minősége esetenként nem felel meg a modern kábeltelevíziós
szolgáltatásokhoz (köztük a T-Home IPTV-hez, vagy a
nagysebességű internethez).
Ahol a kábelezés javítással, vagy cserével alkalmassá tehető a szolgáltatások üzembiztos működtetésére ott az ingatlanok tulajdonosaival egyeztetve a T-Home munkatársai
elvégzik a szükséges cseréket, javításokat. Ahol erre nincs
lehetőség, ott hagyományos analóg kábeltelevíziós szolgáltatás, és/vagy kissebes-ségű Kábelnet szolgáltatás
vehető igénybe.

belTV szolgáltatást, a július 31-én érvényes feltételek mellett (azonos csatornakiosztás és havidíjak), 2012. 08. 01-től
a T-Home is biztosítja. A régi KábelTV csomagok 2012. augusztus 1-jétől már nem rendelhetőek, és bármilyen módosítás igény a T-Home által kínált TV szolgáltatásokra
történhet.
- Meddig érhető el az analóg szolgáltatás a településen?
- Az analóg TV szolgáltatás elérhetősége nem változik,
azonban 2012. augusztus 1-jétől a meglévő analóg TV csomagok és tartalmuk is követi a T-Home által kínált analóg
TV szolgáltatásokat és tatalmukat. Új kábelTV szolgáltatás
megrendelése esetén már csak az T-Home kínálatából lehet
választani.
A program és csomagkínálat változásairól az előfizetőket a
törvényi előírások szerint
minden esetben előre értesítjük a jövőben is.

- Milyen egyéb berendezések kellenek az
IPTV vételéhez?
- A megrendelt T-Home
IPTV szolgáltatás igénybevételéhez szükséges berendezéseket a T-Home díjmentesen biztosítja az előfizetői számára. A két szükséges berendezés egy speciális kábelmodem, mely
vezeték nélküli internet
routerként is működik, és
egy speciális IPTV vevőegység. A szolgáltatáshoz
maximum 3db IPTV vevőegység igényelhető.
Mivel az IPTV vevőegységek nem a hagyományos koax kábelekhez csatlakoznak az eszközök működése
érdekében a TV-ig külön számítógép hálózati kábelt kell
kiépíteni. Ha a kábel kiépítésére a lakáson belül nincs
lehetőség, további kiegészítő berendezésekkel lehet kiváltani e kábel kiépítését. E kiegészítő berendezések nem
részei a díjmentes üzembehelyezési szolgáltatásnak,
azokat külön díj ellenében a T-Home szerelőitől lehet megrendelni, vagy független külsős forgalmazótól megvásárolni. A szükséges berendezések kiválasztásában a T-Home
munkatársai, kérés esetén, szívesen adnak tanácsotokat is.

- Szerződés helyett
igénybejelentő nyomtatvánnyal rendelkeznek az ügyfelek.
Mi várható, mikor lesz
szerződésük, szerződésszámuk, amivel online szolgáltatásokat is
igénybe tudják venni?
- A szerződések nyomtatott formában megküldésre kerülnek az előfizetőknek, de a kiküldések időpontját nem határozható
meg pontosan. Legkésőbb
a szolgáltatások bekapcsolását követően néhány
napon belül kézhez kell
kapni a szerződéseket.
- Helyi közműsor szolgáltató VKC adása úgy tudjuk
elérhető lesz minden előfizetői csomagban Budakalászon. Mikortól lesz erre lehetőség?
- A hálózaton elindított nagysebességű IP szolgáltatások
csatornaigénye miatt a helyi TV legkisebb csomagban történő elosztásához szükséges szabad csatorna biztosítása
műszakilag összetett feladat.
A szükséges módosításokra, előre láthatóan, csak a teljes
hálózat átvétele és az új szolgáltatások bekapcsolását
követően kerülhet sor, szeptember hónapban.

- Az IPTV mellett megmarad-e az analóg kábeltévés
szolgáltatás, vagy teljesen megszűnik?
- Az analóg kábelTV szolgáltatás nem szűnik meg, az elérhető marad a budakalászi kábelTV hálózaton.
Azok a Budakalász KábelTV ügyfelek, akik még nem kötöttek T-Home IPTV szerződést, a régi budakalászi analóg ká-

További kérsések, igények vagy probléma esetén a
Telekom tájékoztatása szerint az ügyfelek a T-Home
1412-es telefonos ügyfélszolgálatán, vagy akár a Budakalász KábelTV Ügyfélszolgálati irodájában is,
névvel és címmel történő azonosítást követően
juthatnak még több információhoz.
K.A.

www.budakalasz.hu
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Budakalászi
Hírmondó

Hirdessen a
Budakalászi
Hírmondóban!
Céges és lakossági
hirdetésfelvétel a
06 26/303-287-es
telefonszámon, valamint a
hirmondo.budakalasz@gmail.com

e-mail címen.
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